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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre 
os diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de 
estudos sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa 
descrever com suficiente detalhe, para cada um deles, a 
metodologia usada para analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuancespróprias, 
intrínsecas à sua especificidade, que merecem um tratamento 
particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de 
grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às 
temáticas nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a 
metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que 
poderá servir de suporte ao trabalho que pretendam realizar.

CINDÍNICOS
e s t u d o s

Coimbra, 2018

CINDÍNICOS
e s t u d o s CIN

D
ÍN

ICO
S

estudos

3

Metodologia de 
Análise de Riscos 
através de Estudos 
de Casos

M
etodologia de Análise de Riscos 

através de Estudos de Casos

António VieiraLuciano Lourenço
coordenadores:

Luciano Lourenço

António  Vieira

É doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, 
onde é Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios 
Florestais, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e 
Presidente da Direção da RISCOS - Associação Portuguesa de 
Riscos, Prevenção e Segurança.

Foi 1.º Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Membro da 
Assembleia da Faculdade, da Assembleia de Representantes, do 
Conselho Pedagógico, do Conselho Científico e da Comissão 
Coordenadora do Conselho Científico da Faculdade de Letras; 
Diretor do Departamento de Geografia, Diretor do Curso de 1.° 
Ciclo (Licenciatura) em Geografia e Diretor do Curso de 2.° Ciclo 
(Mestrado) em Geografia Física, Ambiente e Ordenamento do 

Território; Coordenador do Grupo 1 (Natureza e Dinâmicas Ambientais) do CEGOT, Centro de 
Estudos de Geografia e Ordenamento do Território das Universidades de Coimbra, Porto e Minho.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente do 
Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional de 
Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, 
coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais de 
mais de três centenas de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, 
nacionais e internacionais.

António Vieira é geógrafo, doutorado em Geografia pela 
Universidade de Coimbra, com a apresentação da dissertação 
"Serra de Montemuro. Dinâmicas geomorfológicas, evolução da 
paisagem e património natural". É Mestre em Geografia, área de 
especialização em Geografia Física e Estudos Ambientais e 
Licenciado em Geografia, especialização em Estudos Ambientais 
pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

É professor auxiliar no Departamento de Geografia da 
Universidade do Minho, desenvolvendo atividades de investigação 
como membro integrado do Centro de Estudos de Geografia e 
Ordenamento do Território (CEGOT – UM/UC/UP), do qual é 
Coordenador na Universidade do Minho.

É membro de diversas organizações científicas, nomeadamente a Associação Portuguesa de 
Geomorfólogos (APGeom), da qual é presidente desde 2017), e a Riscos – Associação Portuguesa de 
Riscos, Prevenção e Segurança, sendo seu vice-presidente. É também membro da FUEGORED (Red 
Temática Nacional Efectos de los IncendiosForestales sobre los Suelos) e colaborador do GRAM (Grup 
de Recerca Ambiental Mediterrània).

Durante a sua carreira desenvolveu investigação no âmbito da geomorfologia granítica, do património 
geomorfológico e das alterações do uso do solo, debruçando-se atualmente sobre temáticas 
relacionadas com sistemas de informação geográfica e deteção remota e sua aplicação ao ordenamento 
do território, geomorfologia glaciar e periglaciar, património geomorfológico, processos erosivos na 
sequência de incêndios florestais e medidas de mitigação, entre outras.

António Vieira é geógrafo, doutorado em Geografia pela 
Universidade de Coimbra. É Mestre em Geografia, área de 
especialização em Geografia Física e Estudos Ambientais 
e Licenciado em Geografia, especialização em Estudos 
Ambientais pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra. É professor auxiliar no Departamento de Geografia 
da Universidade do Minho, desenvolvendo atividades de 
investigação como membro integrado do Centro de Estudos 
de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT – UM/
UC/UP), do qual é Coordenador na Universidade do Minho.

É membro de diversas organizações científicas, nomeadamente a Associação Portuguesa 
de Geomorfólogos (APGeom), da qual é presidente desde 2017), e a Riscos – Associação 
Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, sendo seu vice-presidente. É também 
membro da FUEGORED (Red Temática Nacional Efectos de los Incendios Forestales 
sobre los Suelos) e colaborador do GRAM (Grup de Recerca Ambiental Mediterrània).

Durante a sua carreira desenvolveu investigação no âmbito da geomorfologia granítica, 
do património geomorfológico e das alterações do uso do solo, debruçando-se atualmente 
sobre temáticas relacionadas com sistemas de informação geográfica e deteção remota 
e sua aplicação ao ordenamento do território, geomorfologia glaciar e periglaciar, 
património geomorfológico, processos erosivos na sequência de incêndios florestais e 
medidas de mitigação, entre outras.

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

3

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os 
diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de estudos 
sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa descrever com 
suficiente detalhe, para cada um deles, a metodologia usada para 
analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuances próprias, intrínsecas 
à sua especificidade, que merecem um tratamento particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande 
utilidade para todos os investigadores que se dediquem às temáticas 
nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a metodologia 
que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que poderá servir de 
suporte ao trabalho que pretendam realizar.

Metodologia de Análise 
de Riscos através de 
Estudos de Casos

RISCOS
Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Coimbra, 2018

Coordenadores:

Luciano Lourenço
António VieiraM

etodologia de A
nálise de Riscos 

através de Estudos de C
asos

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia 
Física,  pela Universidade de Coimbra,  onde é 
Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica 
de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da 
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção 
e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios 
Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e 
Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, 
nacionais e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, 
nacionais e internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, 
entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais 
e internacionais.  



RISCOS 
Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre 
os diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de 
estudos sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa 
descrever com suficiente detalhe, para cada um deles, a 
metodologia usada para analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuancespróprias, 
intrínsecas à sua especificidade, que merecem um tratamento 
particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de 
grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às 
temáticas nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a 
metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que 
poderá servir de suporte ao trabalho que pretendam realizar.

CINDÍNICOS
e s t u d o s

Coimbra, 2018

CINDÍNICOS
e s t u d o s CIN

D
ÍN

ICO
S

estudos

3

Metodologia de 
Análise de Riscos 
através de Estudos 
de Casos

M
etodologia de Análise de Riscos 

através de Estudos de Casos

António VieiraLuciano Lourenço
coordenadores:

Luciano Lourenço

António  Vieira

É doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, 
onde é Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios 
Florestais, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e 
Presidente da Direção da RISCOS - Associação Portuguesa de 
Riscos, Prevenção e Segurança.

Foi 1.º Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Membro da 
Assembleia da Faculdade, da Assembleia de Representantes, do 
Conselho Pedagógico, do Conselho Científico e da Comissão 
Coordenadora do Conselho Científico da Faculdade de Letras; 
Diretor do Departamento de Geografia, Diretor do Curso de 1.° 
Ciclo (Licenciatura) em Geografia e Diretor do Curso de 2.° Ciclo 
(Mestrado) em Geografia Física, Ambiente e Ordenamento do 

Território; Coordenador do Grupo 1 (Natureza e Dinâmicas Ambientais) do CEGOT, Centro de 
Estudos de Geografia e Ordenamento do Território das Universidades de Coimbra, Porto e Minho.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente do 
Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional de 
Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, 
coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais de 
mais de três centenas de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, 
nacionais e internacionais.

António Vieira é geógrafo, doutorado em Geografia pela 
Universidade de Coimbra, com a apresentação da dissertação 
"Serra de Montemuro. Dinâmicas geomorfológicas, evolução da 
paisagem e património natural". É Mestre em Geografia, área de 
especialização em Geografia Física e Estudos Ambientais e 
Licenciado em Geografia, especialização em Estudos Ambientais 
pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

É professor auxiliar no Departamento de Geografia da 
Universidade do Minho, desenvolvendo atividades de investigação 
como membro integrado do Centro de Estudos de Geografia e 
Ordenamento do Território (CEGOT – UM/UC/UP), do qual é 
Coordenador na Universidade do Minho.

É membro de diversas organizações científicas, nomeadamente a Associação Portuguesa de 
Geomorfólogos (APGeom), da qual é presidente desde 2017), e a Riscos – Associação Portuguesa de 
Riscos, Prevenção e Segurança, sendo seu vice-presidente. É também membro da FUEGORED (Red 
Temática Nacional Efectos de los IncendiosForestales sobre los Suelos) e colaborador do GRAM (Grup 
de Recerca Ambiental Mediterrània).

Durante a sua carreira desenvolveu investigação no âmbito da geomorfologia granítica, do património 
geomorfológico e das alterações do uso do solo, debruçando-se atualmente sobre temáticas 
relacionadas com sistemas de informação geográfica e deteção remota e sua aplicação ao ordenamento 
do território, geomorfologia glaciar e periglaciar, património geomorfológico, processos erosivos na 
sequência de incêndios florestais e medidas de mitigação, entre outras.

António Vieira é geógrafo, doutorado em Geografia pela 
Universidade de Coimbra. É Mestre em Geografia, área de 
especialização em Geografia Física e Estudos Ambientais 
e Licenciado em Geografia, especialização em Estudos 
Ambientais pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra. É professor auxiliar no Departamento de Geografia 
da Universidade do Minho, desenvolvendo atividades de 
investigação como membro integrado do Centro de Estudos 
de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT – UM/
UC/UP), do qual é Coordenador na Universidade do Minho.

É membro de diversas organizações científicas, nomeadamente a Associação Portuguesa 
de Geomorfólogos (APGeom), da qual é presidente desde 2017), e a Riscos – Associação 
Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, sendo seu vice-presidente. É também 
membro da FUEGORED (Red Temática Nacional Efectos de los Incendios Forestales 
sobre los Suelos) e colaborador do GRAM (Grup de Recerca Ambiental Mediterrània).

Durante a sua carreira desenvolveu investigação no âmbito da geomorfologia granítica, 
do património geomorfológico e das alterações do uso do solo, debruçando-se atualmente 
sobre temáticas relacionadas com sistemas de informação geográfica e deteção remota 
e sua aplicação ao ordenamento do território, geomorfologia glaciar e periglaciar, 
património geomorfológico, processos erosivos na sequência de incêndios florestais e 
medidas de mitigação, entre outras.

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

3

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os 
diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de estudos 
sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa descrever com 
suficiente detalhe, para cada um deles, a metodologia usada para 
analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuances próprias, intrínsecas 
à sua especificidade, que merecem um tratamento particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande 
utilidade para todos os investigadores que se dediquem às temáticas 
nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a metodologia 
que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que poderá servir de 
suporte ao trabalho que pretendam realizar.

Metodologia de Análise 
de Riscos através de 
Estudos de Casos

RISCOS
Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Coimbra, 2018

Coordenadores:

Luciano Lourenço
António VieiraM

etodologia de A
nálise de Riscos 

através de Estudos de C
asos

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia 
Física,  pela Universidade de Coimbra,  onde é 
Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica 
de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da 
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção 
e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios 
Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e 
Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, 
nacionais e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, 
nacionais e internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, 
entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais 
e internacionais.  



CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s



Airton Bodstein de Barro
Universidade Federal Fluminense

Albano Figueiredo
Universidade de Coimbra

Alecir Antônio Maciel Moreira 
Universidade Federal de Minas Gerais

Anabela M. Ramos 
MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente

Ana Monteiro de Sousa
Universidade do Porto

Angela Santos
Universidade de Lisboa
Franklin Trejo-Paredes 

Univ. Nacional de Los Llanos Ezequiel Zamora
Helena Fernandez

Universidade do Algarve
Lais Nayara dos Reis 

Universidade Estadual de Goiás

Revisores Convidados | Invited Reviewers

Lilian Moreira Bento
Universidade Federal de Uberlândia

Lúcio Cunha
Universidade de Coimbra

Marcelo Fragoso 
Universidade de Lisboa 

Maria José Roxo
Universidade Nova de Lisboa

Mario Talaia
Universidade de Aveiro

Maria Teresa Barral Silva
Universidade de Santiago de Compostela

Tomás Figueiredo
Universidade de Bragança

Ricardo A. C. Garcia 
Universidade de Lisboa
Rui Ferreira  Figueiredo
Universidade de Coimbra

Carla Juscélia de Oliveira Souza
Universidade São João del Rei

Maria Augusta Fernández Moreno
Católica do Equador
Miguel Castillo Soto

Universidade do Chile 
Purificación Flaño

Universidade de La Rioja
Rita Cássia de Souza

Universidade Federal de Uberlândia
Yolanda Hernandez Peña

Universidade Distrital Francisco José de Caldas
Zeineddine Nouaceur

Universidade de Rouden

estruturas editoriais
Estudos Cindínicos

Diretor Principal | Main editor
Luciano Lourenço

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Diretores Adjuntos | Assistant editors
António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Assistente editorial | editoral Assistant
Fernando Félix

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Comissão Científica | editorial Board

Ana Meira e Castro
Universidade do Porto

António Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico, Lisboa

Cristina Queirós
Universidade do Porto

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Manuel João Ribeiro
Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa

Romero Bandeira
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Salvador Almeida
Universidade Lusófona do Porto



Metodologia de 
análise de riscos
através de estudos de casos

LUCIANO LOURENÇO
ANTÓNIO VIEIRA

(coords.)



©Dezembro 2018, RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Edição
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Email: riscos@riscos.pt
URL: https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/

Coordenação Editorial
Luciano Lourenço e António Vieira

Imagem da Capa
Karine Nieman

Pré‑impressão
Fernando Félix

Execução Gráfica
Simões & Linhares, Lda.

ISSN
2184-5727

DOI (Série)
https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6

Depósito Legal
449620/18

ISBN
978-989-54295-6-1

ISBN Digital
978-989-54295-2-3

DOI
https://doi.org/10.34037/978-989-54295-2-3_3



Prefácio .........................................................................................................    7

introdução ................................................................................................   9

estratégias de gestão e mitigação do risco sísmico: da avaliação ao planeamento 
de emergência
Rui Maio, Tiago M. Ferreira e Romeu Vicente ....................................................  11

Metodologias para a hierarquia de riscos de desastres: um estudo comparativo 
em Santos/SP, Brasil

Carolina Iwane Hotta e Maria Isabel Castreghini de Freitas .................................  51

Metodologia para delimitação de áreas de instabilidade de vertentes 

António Amílcar Moura Alves da Silva  ...............................................................  85

An early warning for soil moisture in Brazil, using radar data and normalized 
difference vegetation index
Luciana Rossato Spatafora, Humberto Barbosa, Mercè Vall- l lossera, 
Jojhy Sakuragi, Carlos Frederico de Angelis and  José A. Marengo  ................. ...  117

Monitoramento das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal em uma 
bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens landsat
Roni ldo Alcântara  Pere i ra ,  Clênia  Rodr igues  Alcântara  e  Lui l ton 
Pereira Rocha  ............................................................................................... ...  139

Aplicação da transformada de ondeletas a precipitação do estado do 
Maranhão - Brasil

Adriana de Souza Costa, Célia Campos Braga, Wanessa Luana de Brito Costa 
e Edicarlos Pereira de Sousa  .......................................................................... ...  179

Landslide & rainfalls: press inventory, conditioning factors characterization 
and precipitation thresholds for Gipuzkoa province (Basque country)
Txomin Bornae txea ,  Orbange  Ormaetxea ,  Iñak i  Ant igüedad  and 
Massimo Melillo  .......................................................................................... ...  201

O trabalho de campo e o levantamento da profundidade, cor e textura de solos 
em áreas de risco a escorregamentos - os casos de Ubatuba e Santos/SP, Brasil
Carolina Verbicaro Perdomo, Estéfano Seneme Gobbi e Francisco Sérgio Bernardes 
Ladeira  ........................................................................................................ ...  223

S U M á R I O



Métodos de bandas de controlo para avaliação de risco de exposição a 
nanopartículas fabricadas
Ana C. Meira Castro, João Santos Baptista e Andréa Pereira  .......................... ...  245

Levantamento de riscos ambientais para sistemas de drenagem alterados pelos 
canais derivados multifuncionais
Renato Emanuel Silva e Silvio Carlos Rodrigues  ............................................ ...  261

Uma abordagem multidisciplinar para a aplicação de metodologias de padrões 
abertos e gestão de risco
Mariza Ferreira da Silva  ................................................................................ ...  285

Análise e modelagem numérica da atmosfera na avaliação e prevenção de 
riscos decorrentes de eventos meteorológicos extremos: estudo de caso para 
Petrópolis, RJ - Brasil
Marina Aires, Jorge Luiz Fernandes de Oliveira, José Maria de Castro 
Junior,  Maril ia Mitidieri  Fernandes de Oliveira e Nelson Francisco 
Favilla Ebecken  ............................................................................................ ...  311

conclusão ...............................................................................................   331

S U M á R I O



7

p R E fáC I O

O IV Congresso Internacional de Riscos, realizado na cidade de Coimbra, 

em maio de 2017, deu origem a uma série de trabalhos científicos, alguns dos 

quais foram publicados sob a forma de artigos na revista Territorium, n.º 25 (II), 

dedicado ao tema “Riscos e Educação”. Os restantes trabalhos, que foram sub-

metidos e aceites para publicação, distribuem-se por quatro volumes da série de 

livros dedicada aos “Estudos Cindínicos” e que, como este tomo, versam sobre 

temas específicos.

A metodologia de “Análise de riscos” através de “Estudos de casos”, como o 

próprio nome indica, corresponde a uma obra de cariz didático, pois, através de 

doze diferentes estudos, dá conta de vários métodos de análise que, em função dos 

diversos tipos de risco abordados, podem ser usados não só para analisar o risco, 

mas também para gerir algumas das suas manifestações e, até, para mitigar as con-

sequências destas.

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os diferentes 

tipos de análise de riscos, pois trata-se de uma série de estudos de diferentes casos de 

riscos, que se preocupa em descrever, com suficiente detalhe, a metodologia que foi 

usada para analisar cada um desses vários tipos de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos comuns na 

análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa que quando entramos na aná-

lise das caraterísticas concretas de determinado risco, não possam existir nuances 

próprias, intrínsecas à sua especificidade, que mereçam um tratamento particular.

De facto, analisar riscos tão diferentes como o sísmico, ou o de movimentações 

em massa, ou aqueles que estão associados à vegetação, à precipitação e às condições 

climáticas ou, ainda, riscos industriais e ambientais, para referir apenas alguns dos 

que são abordados nesta obra, dá bem conta da diversidade dos aspetos que, como 

maior ou menor detalhe, podem ser tidos em conta na análise de riscos e, por con-

seguinte, da diversidade metodológica que será possível encontrar na sua análise, 

através dos exemplos apresentados neste volume.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande utilidade 

para todos os investigadores que se dediquem às temáticas nela tratadas, uma vez 
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que aqui poderão encontrar a metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pes-

quisa e que poderá servir de suporte ao trabalho que pretendem realizar.

Deste modo, por várias razões, justifica-se a publicação deste livro e a RISCOS 

sente-se orgulhosa de o poder incluir na sua Coleção sobre “Estudos Cindínicos”

Coimbra, 20 de julho de 2018

Luciano Lourenço
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Ainda que nem sempre os aspetos metodológicos sejam devidamente valoriza-

dos nos trabalhos científicos, o uso da metodologia adequada é fundamental não 

só para alcançar o objetivo proposto, mas também para o conseguir fazer com o 

mínimo dispêndio de tempo e de esforço, razões mais do que suficientes para que se 

lhe deva dedicar alguma atenção.

Ora, por essa razão e porque a metodologia para a análise de risco pode ser 

abordada sob várias perspetivas, nunca será por demais apresentar alguns exemplos 

desse tipo de abordagens.

Assim, nesta obra são divulgados vários exemplos de abordagens, através de di-

ferentes estudos de casos, que, entre outros, passam pela proposição de diversa me-

todologia, a qual poderá ser usada para fins variados, designadamente para: 

i. Gestão e mitigação do risco sísmico, desde a avaliação até ao planeamento 

de emergência; 

ii. Hierarquização de riscos de catástrofes, tendo por base um estudo compa-

rativo em Santos; 

iii. Delimitação de áreas de instabilidade em vertentes; 

iv. Emissão de alertas precoces para a humidade do solo no Brasil, usando 

dados de radar e de índices de vegetação; 

v. Verificação das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal numa 

bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens Landsat; 

vi. Aplicação da transformada de ondeletas à precipitação do estado do Ma-

ranhão - Brasil; 

vii. Definição de limiares de precipitação responsáveis pela ocorrência desliza-

mentos na província de Gipuzkoa (País Basco); 

viii. Levantamento da profundidade, cor e textura de solos em áreas de risco a escor-

regamentos, com base no trabalho de campo em Ubatuba e Santos/SP , Brasil; 

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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ix. Avaliação de risco de exposição a nanopartículas fabricadas, através do mé-

todo de bandas de controlo;

x. Levantamento de riscos ambientais em sistemas de drenagem alterados pe-

los canais derivados multifuncionais;

xi. Aplicação de padrões abertos à gestão de risco, através de uma abordagem 

multidisciplinar;

xii. Avaliação e prevenção de riscos decorrentes de eventos meteorológicos ex-

tremos em Petrópolis, RJ - Brasil, através da análise e modelagem numérica 

da atmosfera.

A reunião deste conjunto de estudos permite mostrar a diversidade metodológi-

ca que pode ser aplicada à análise de riscos e, através dos estudos de casos apresenta-

dos, serve de exemplo para outros estudos que possam vir a ser desenvolvidos sobre 

os riscos aqui abordados.

Convicto de que este livro poderá ser útil a todos aqueles que se interessam 

pelos aspetos metodológicos que devem presidir à elaboração de estudos científi-

cos, a RISCOS também não teve dúvidas em o incluir na sua série sobre “Estudos 

Cindínicos”, na expectativa de que ele possa contribuir para ajudar a aumentar o 

conhecimento de quem nele vier procurar informação.

Que seja útil não sós aos investigadores, mas também  aos decisores, são os 

nossos votos! 



ANÁLISE E MODELAGEM NUMÉRICA DA ATMOSFERA NA 

AVALIAÇÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS DECORRENTES 

DE EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS: 

ESTUDO DE CASO PARA PETRÓPOLIS, RJ – BRASIL

ANALYSIS AND NUMERICAL MODELING OF THE 

ATMOSPHERE IN THE ASSESSMENT AND PREVENTION 

OF RISKS DUE TO EXTREME METEOROLOGICAL 

EVENTS: CASE STUDY OF PETROPOLIS, RJ - BRAZIL

Marina Aires
Departamento de Geografia, Universidade Federal Fluminense (Brasil)

ORCID: 0000-0001-7608-3090     marinageouff@gmail.com

Jorge Luiz Fernandes de Oliveira
Departamento de Geografia, Universidade Federal Fluminense (Brasil)

ORCID: 0000-0002-0069-639X     jorgeo@id.uff.br

José Maria de Castro Junior
Departamento de Geografia, Universidade Federal Fluminense (Brasil)

ORCID: 0000-0003-1114-2082     jmcjunior@id.uff.br

Marilia Mitidieri Fernandes de Oliveira
Programa de Engenharia Civil COPPE, Univ. Federal do Rio de Janeiro (Brasil)

ORCID: 0000-0002-2624-2038     marilia@coc.ufrj.br

Nelson Francisco Favilla Ebecken
Programa de Engenharia Civil - COPPE, Univ. Federal do Rio de Janeiro (Brasil)

ORCID: 0000-0003-4928-0966     nelson@ntt.ufrj.br

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar as simulações 

realizadas com o modelo numérico BRAMS (Brazilian Regional 

Atmospheric Modeling System), amplamente utilizado para 

previsão e pesquisa atmosféricas em escala regional. Um sistema 
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frontal que alcançou o Estado do Rio de Janeiro em novembro de 

2016 ocasionou grandes acumulados pluviométricos, provocando 

deslizamentos de terra e alagamentos na cidade de Petrópolis, 

localizada na região serrana do Estado. O ambiente sinótico e de 

mesoescala é analisado com base em parametrizações diferentes 

daquelas utilizadas como padrão do modelo. Os resultados mos-

tram que o BRAMS simulou de forma coerente o ambiente em 

questão, mostrando ser uma importante ferramenta para estudos 

de fenômenos meteorológicos adversos e no auxílio à tomada de 

decisão em áreas de risco.

Palavras ‑chave: BRAMS, desastres de origens naturais, precipitação, inundações.

abstract: The present paper presents the simulations carried out with the 

numerical model BRAMS (Brazilian Regional Atmospheric Modeling 

System), widely used for forecasting and atmospheric research on 

a regional scale. A frontal system that reached the state of Rio de 

Janeiro in November 2016 caused heavy rainfall, leading to lan-

dslides and flooding in the city of Petrópolis, in the mountainous 

region of the state. The synoptic and mesoscale environment is 

analysed based on parameterizations different from those used as the 

standards of this model. The results show that BRAMS simulated 

the atmospheric environment coherently, indicating that it can be 

an important tool for studying adverse meteorological phenomena 

and to help decision making in risk areas. 

 

Keywords: BRAMS, natural disasters, rainfall, floods.
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Introdução

Os estudos a cerca dos riscos vêm sendo desenvolvidos em vários setores, fi-

gurando em debates, avaliações e estudos no meio acadêmico e empresarial. Estes 

riscos são caracterizados como ambiental, social, tecnológico, natural, biológico, 

estando, portanto, associados à segurança pessoal, saúde, condições de habitação, 

trabalho, transporte, ou seja, ao cotidiano da sociedade moderna (C. Castro et al., 

2005). O aumento dos riscos, em especial os ambientais e tecnológicos, os quais 

são de graves consequências, é um fator preponderante para entender as caracterís-

ticas, os limites e as transformações da sociedade contemporânea (P. Jacobi, 2006). 

Segundo U. Beck (1997) esses limites, bem como as consequências oriundas das 

práticas sociais são explicitados pelos riscos, gerando uma sociedade “reflexiva” e 

autocrítica, reconhecendo e reagindo diante dos ricos que produz.

O risco pode ser tomado como uma categoria de análise associada à priori às 

noções de incerteza, exposição ao perigo, perda e prejuízos materiais, econômicos 

e humanos em função de processos de ordem ”natural” (tais como os processos 

exógenos e endógenos da Terra) e/ou daqueles associados ao trabalho e às relações 

humanas. O risco refere-se, portanto, à probabilidade de ocorrência de processos 

no tempo e no espaço, não constantes e não determinados, e à maneira como estes 

processos afetam (direta ou indiretamente) a vida humana (C. Castro et al., 2005).

O conceito de desastre adotado pela International Strategy for Disaster Reduc-

tion-ISDR (2009) considera-o como uma grave perturbação no funcionamento de 

uma sociedade, envolvendo perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais 

de grande extensão, cujos impactos excedem a capacidade da comunidade ou da 

sociedade afetada de arcar com seus próprios recursos. 

Os desastres de origens naturais podem ser provocados por diversos fenôme-

nos, tais como, terremotos, tornados, furacões, tempestades, estiagem, entre outros. 

Além da intensidade dos fenômenos naturais, o acelerado processo de urbanização 

verificado nas últimas décadas, em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, 

levou ao crescimento desordenado das cidades, muitas vezes em áreas impróprias à 

ocupação, aumentando as situações de perigo e de risco a desastres de origens natu-

rais (R. Amaral et al., 2009).
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Os riscos emergentes, caracterizados pelo alto grau de complexidade, estão rela-

cionados, principalmente, com problemas ambientais, os quais necessitam de uma 

efetiva compreensão das populações a eles expostas. Essas populações são, portanto, 

afetadas diretamente por esses problemas cuja prevenção levaria a uma redução de 

seus impactos tanto na sociedade como no ambiente (C. Okamura e J. Lolive, 2016).

No Brasil, as principais consequências relacionadas aos desastres de origens na-

turais são derivadas da dinâmica externa da Terra, tais como, inundações e enchen-

tes, escorregamentos de solos e/ou rochas. Estes desastres ocorrem normalmente 

associados a eventos pluviométricos intensos e prolongados, nos períodos chuvosos 

que correspondem ao verão na região sul e sudeste e ao inverno na região nordeste 

(R. Amaral et al., 2009).

Os grandes desastres de origens naturais envolvendo os escorregamentos ocor-

ridos no ano de 2008, em várias cidades do Estado de Santa Catarina, na Região 

Sul do País; em 2010, na cidade de Angra dos Reis na Região Sul Fluminense do 

Estado do Rio de Janeiro e em Niterói no Morro do Bumba (Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro); e em 2011 nas cidades de Nova Friburgo, Teresópolis e Petró-

polis (ambas na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro) têm demonstrado que 

a sociedade brasileira ainda está despreparada para conviver com eventos extremos. 

No mês de março de 2013 ocorreram chuvas torrenciais em áreas do litoral nor-

te do Estado de São Paulo (Região Sudeste), Baixada Fluminense e Região Serrana 

do Rio de Janeiro, sendo o município de Petrópolis a região mais atingida, onde 

choveu em 24 horas cerca de 400 mm (K. M. Andrade et al., 2015). Os impactos 

locais foram bastante significativos, levando ao debate público e científico sobre a 

questão dos riscos nas sociedades contemporâneas relacionadas à questão da cida-

dania e da qualidade de vida. Desta maneira, deve-se avançar na compreensão dos 

mecanismos e processos desencadeadores dos desastres, especialmente os hidroló-

gicos, visando estabelecer medidas voltadas à prevenção e mitigação dos seus danos 

(R. Goerl et al., 2011).

C. Okamura e J. Lolive (2016) desenvolveram uma pesquisa para a Região Me-

tropolitana de São Paulo onde ocorre uma alta vulnerabilidade da população aos ris-

cos emergentes devido à combinação entre eles, tais como, inundações, deslizamen-

tos de terra, possibilidade de acidentes industriais e contaminação por poluentes. 
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Nessa região existe a coexistência de várias atividades industriais e de moradia entre 

as quais muitas são ocupações irregulares, juntamente, com áreas contaminadas. 

Pretende-se com essa pesquisa melhorar as políticas de gestão de risco traduzido 

em normas de ação, permitindo a elaboração de um protocolo a ser implementado 

pelos órgãos públicos. 

No Estado do Rio de Janeiro, frequentemente, ocorrem eventos meteorológicos 

extremos que causam graves transtornos a seus habitantes devido ao relevo aci-

dentado e a ocupação desordenada do solo. Por outro lado, áreas de risco, antes 

desabitadas passaram a ser ocupadas pela população de menor poder aquisitivo, 

aumentando a vulnerabilidade dessa população aos eventos de chuvas intensas, 

principalmente na estação de verão. 

Na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, o relevo acidentado, as modi-

ficações induzidas pela intensa e má ocupação do solo juntamente com a ocorrên-

cia de fortes chuvas, principalmente no período de verão, provocam alagamentos 

e movimentos de massa. Esses são os desastres de origens naturais mais frequentes 

nessa região e envolvem um perigo natural reconhecido expondo as pessoas e 

propriedades a uma vulnerabilidade social alta, cuja redução está relacionada ao 

processo de desenvolvimento social integrado e sustentado, através da eliminação 

de fatores sociais que venham a aumentar ou manter a sua própria vulnerabilidade 

(M. J. Ribeiro, 2006).

Na cidade de Petrópolis, nas últimas décadas, ocorreram vários eventos catastró-

ficos, em sua maioria associados à perda de vidas, bem como a destruição de casas, 

ruas, pontes (A. J. T. Guerra et al., 2007; A. J. T. Guerra e P. B M. Lopes, 2009; 

L. F. G. Gonçalves e A. J. T. Guerra, 2009; K.M. Andrade et al., 2015). 

O desempenho de modelos numéricos operacionais, entre eles o BRAMS, foi 

verificado por K. M. Andrade et al. (2015) para a ocorrência de chuvas intensas 

em parte do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e Região 

Serrana do Rio de Janeiro em março de 2013 com a passagem de uma frente fria 

sobre a região. A cidade de Petrópolis foi a mais atingida com acumulados bastante 

significativos. Os resultados obtidos pelos autores mostraram que os modelos nu-

méricos regionais representaram as chuvas intensas na região de forma qualitativa-

mente satisfatória. 
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De acordo com o Relatório Chuvas versus Escorregamentos (RDRM, 2016), 

o mês de novembro de 2016 foi marcado pela passagem de uma frente fria intensa 

no Estado do Rio de Janeiro, com um sistema de baixa pressão no oceano Atlântico 

Sul e a configuração da Zona de Convergência de Umidade (ZCOU), o que provo-

cou grandes acumulados de precipitação, principalmente nos municípios da Região 

Serrana, Centro Sul Fluminense, Médio Paraíba, Costa Verde, Norte Fluminense, 

Região dos Lagos e Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Entre os dias 12 e 15 

a frente fria ocasionou movimentos de massa e alagmentos em alguns pontos da 

cidade de Petrópolis, gerando graves problemas à população. 

Este artigo é um estudo de caso que aborda a ocorrência de movimentos de mas-

sa em Petrópolis associada aos acumulados de precipitação relacionados à passagem 

de uma frente fria intensa no Estado do Rio de Janeiro no período de 12 a 15 de 

novembro de 2016, utilizando o modelo numérico BRAMS. O objetivo principal 

do presente trabalho é analisar o ambiente sinótico e de mesoescala que gerou o 

evento na cidade de Petrópolis, no referido período, bem como, verificar o desem-

penho do modelo em simular o evento extremo com parametrizações diferentes das 

utilizadas como padrão. 

Área de estudo

O município de Petrópolis localiza-se a norte da cidade do Rio de Janeiro (fig. 1), 

entre as coordenadas geográficas de longitudes 43o 04’ – 43o 14’ W e latitudes 

22o 33’ – 22o 5’ S, com altitude média de 845 metros, abrangendo uma área de 

811 km2. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE 

(2014), sua população é de aproximadamente 305.917 habitantes, dos quais 97,5 % 

estão situados na área urbana do município.

A cidade de Petrópolis está situada, aproximadamente, 60 quilômetros ao norte 

da cidade do Rio de Janeiro, na Serra do Mar onde recebe o nome de Serra dos Ór-

gãos, com suas encostas variando, na grande maioria entre 5o e 60o de declividade. 

O município ocupa uma área serrana, estruturada sobre rochas bastante falhadas e 

fraturadas, encostas íngremes e, em alguns pontos, solos com perfis bastante pro-
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fundos, possuindo partes do município com totais pluviométricos anuais acima de 

2.000 mm, com chuvas concentradas entre os meses de novembro a março (A. J. T. 

Guerra e D. Favis-Mortlock, 1998; L. H. H. Gonçalves e A. J. T. Guerra, 2006; A. 

J. T. Guerra et al., 2007; R. S. Ribeiro, 2013).

A urbanização que vem se processando no município, desde a sua criação em 

1843, aliada às condições geológicas, geomorfológicas, climatológicas e pedológi-

cas, tem contribuído para a degradação ambiental, que tem se verificado, em es-

pecial, nas últimas quatro décadas (M. C. J. Almeida et al., 1991; A. J. T. Guerra, 

1995; L. H. H. Gonçalves, 1998; A. J. T. Guerra et al., 2007, R. S. Ribeiro, 2013). 

A grande concentração populacional aliada aos fatores naturais tem sido responsá-

vel pela ocorrência, de aproximadamente, 1.000 eventos catastróficos nas últimas 

décadas, levando a centenas de óbitos (F. L. Oliveira et al., 2003). 

Petrópolis é caracterizado como clima tropical de altitude, com excedente hídri-

co, principalmente no verão, quando ocorrem os maiores índices pluviométricos. 

As chuvas são bem distribuídas durante o ano, sem apresentar estação seca e tempe-

raturas, predominantemente, amenas (A. J. T. Guerra et al., 2009).

fig. 1 ‑ Localização da área de estudo.
Fig. 1 - Location of the study area.
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Dados e Metodologia

Para gerar as análises e previsões com o modelo BRAMS utilizaram-se os dados 

diários das Reanálises (R1) do NCEP/NCAR (E. Kalnay et al., 1996), nos horários 

00, 06, 12 e 18 Z com informações das médias diárias e mensais, disponíveis em 

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/reanalysis/. Foram utilizadas também imagens do 

satélite GOES-13, setorizadas para a Região Sudeste, no canal infravermelho com 

temperatura realçada. As imagens foram obtidas da Divisão de Satélites Ambientais 

(DSA) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), bem como, análises das 

cartas sinóticas do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Para simular as condições atmosféricas entre os dias 12 e 15 de novembro de 

2016, realizou-se um experimento com a parametrização padrão do BRAMS (nú-

cleos de condensação continentais) e outro com parametrizações modificadas de 

radiação e microfísica de nuvens (núcleos de condensação marinhos). O primeiro 

experimento foi rodado com as parametrizações padrão (default) do modelo, toda-

via os resultados foram subestimados para as varíaveis de precipitação (M. Aires et 

al., 2016) e, por conseguinte, esses resultados não serão apresentados neste artigo. 

O segundo experimento foi rodado com a parametrização de radiação e micro-

física de nuvens modificadas. O resultado mais significativo ocorreu com alterações 

na distribuição dos núcleos de condensação, bem maiores, típicos de ambiente ma-

rinho e uma nova tabela de radiação, diferente da tabela padrão do modelo BRAMS 

(M. Aires, 2016). 

O modelo foi inicializado com a R1, com o tempo de integração de 120 ho-

ras, para o período de estudo. Utilizou-se a relaxação Newtoniana, como forma do 

modelo assimilar os dados, no centro, nas laterais e no topo do domínio (nudging). 

A camada limite foi finamente refinada com taxa de stretch (esticamento) de 1.2. 

Utilizou-se três grades aninhadas com resoluções de 40 x 40 km (grade 1), 10 X 10 

km (grade 2) e 2,5 x 2,5 km (grade 3), centradas nas coordenadas 22.39S e 43.13W 

e nudging de 21.600 na fronteira lateral, 43.200 no centro, 21.600 no topo. O 

modelo inicializado com a R1 gerou os campos de precipitação (acumulada e taxa), 

para o referido período. A (Tabela I) apresenta as configurações das grades utiliza-

das na pesquisa. As grades 2 e 3 não são apresentadas neste artigo.



319

As figuras referentes aos campos de cada variável simulada foram elaboradas com 

auxílio do programa Grid Analysis and Display System - GrADS (B. Doty, 1995).

O BRAMS é um modelo regional desenvolvido a partir do Regional Atmospheric 

Modeling System (RAMS), sendo um modelo de circulação prognóstico desenvol-

vido na Universidade do Colorado (EUA), a partir do modelo de mesoescala de R. 

Pielke (1974) e do modelo de nuvens de G. J. Trípoli e W. R. Cotton (1980). O 

modelo foi desenvolvido a partir da integração das equações diferenciais, de con-

servação de momentum, de massa e de energia, com referência a um sistema de 

coordenadas que segue o terreno. É um modelo complexo que simula qualquer 

situação de escoamento. 

Modificações realizadas nas parametrizações convectiva de Grell (G. Grell e D. 

Devenyi, 2002) e de Cumulus rasos (E. Souza, 1999), tornaram o modelo mais 

adaptado às latitudes tropicais. Por essa razão, foi adicionada a letra B, de Brazilian, 

ao seu nome, uma vez que o modelo é adaptado para as condições climáticas do 

Brasil (S. Alves, 2006). 

A parametrização radiativa utilizada no BRAMS, segundo J. Vilhena (2010) 

segue duas opções de esquemas de radiação: a proposta por Y. Mahrer e R. Pielke 

(1977) e a descrita por C. Chen e W. R. Cotton (1983). 

A parametrização da microfísica de nuvens utilizada para esta pesquisa e descrita 

por W. R. Walko et al. (1995), aplica-se a qualquer categoria de hidrometeoros, tais 

como: vapor, chuva, gota de nuvem, granizo, neve, cristais de gelo, etc., conside-

rando os diferentes processos microfísicos, como: colisão, nucleação, sedimentação, 

coalescência e conversão de uma categoria para outra. Estes processos microfísicos 

são detalhados por Y. Meyers e W. R. Cotton (1992). 

n.° Pontos em X n.º Pontos em Y Δ x = Δy (Km) Δ t (s)

Grade 1 (G1) 35 35 40 60

Grade 2 (G2) 78 78 10 15

Grade 3 (G3) 34 34 2,5 3,75

tABELA i ‑ Configurações das Grades .
Table I - Grid Configurations.
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A B

fot. 1 - Vista a montante do escorregamento de blocos e lascas ocorridos no dia 
14/11/2016 (A) e depósito de material rochoso (B) 

(Fonte: Relatório Chuvas versus Escorregamentos da DRM).
Photo 1 - Upstream view of the slippage of blocks and shards that occurred on 14 November 
2016 (A) and deposit of rocky material (B) (Source: Rainfall versus Sludge Report of DRM).

Segundo J. Vilhena (2010) a parametrização de microfísica descreve a evolução 

das categorias de hidrometeoros no tempo, os mecanismos de interação entre as 

mesmas e a permanente troca de vapor e calor com a fase gasosa. Isso garante que 

o usuário tenha flexibilidade na condução do experimento. O diâmetro médio de 

uma categoria de hidrometeoro é estabelecido como padrão encontrado no código 

do modelo ou modificado pelo usuário. 

Resultados e Discussões

Descrição do evento em Petrópolis

O município de Petrópolis foi atingido por grandes acumulados de precipitação du-

rante o período de 12 a 15 de novembro de 2016. Na noite do dia 14 de novembro de 2016, 

por volta das 22 horas, ocorreu no bairro do Quitandinha um escorregamento planar de 

lascas e blocos rochosos (fot. 1), resultando em óbitos e na destruição de várias residências e 

veículos, bem como danos na rede de abastecimento de água. Em vários bairros do muni-

cípio foram registrados algamentos de ruas segundo informações do RDRM, 2016 (fot. 2, 

A,B C, D). O índice pluviométrico acumulado em 30 dias alcançou o valor de 383 mm. 
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fot. 2 - Ruas alagadas em vários bairros de Petrópolis. A) Distrito de Pedro do Rio; B e C) 
Distrito do Quitandinha e d) Centro da Cidade.

Photo. 2 - Flooded streets in neighbourhoods of Petrópolis: A) District of Pedro do Rio; B) and 
C) District of Quitandinha; D) City Centre.

A B

C D

Chuvas intensas e contínuas foram registradas na região algumas horas antes da ocor-

rência do evento. Os dados registrados pelo pluviômetro do Centro Nacional de Monito-

ramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), distante 1,4 km do local do desas-

tre, confirmaram o caráter das chuvas. No dia 13/11 choveu 113 mm em 24 h. Segundo 

o RDRM (2016) houve orientação a risco muito alto de ocorrência de escorregamentos 

na região. No dia 14/11, os pluviômetros registraram, ainda, chuvas de caráter contínuo. 

Análise Sinótica do CPTeC 

Na carta sinótica de superfície das 00 UTC do dia 12/11, observa-se um sistema 

frontal com ramo frio entre o norte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina se-
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guindo pelo Oceano Atlântico Sul até uma área de baixa pressão relativa de 988 hPa, 

localizada em 47°S/36°W. A leste deste sistema, outro sistema frontal associado a um 

centro de baixa pressão de 956 hPa é observado próximo à 59°S/40°W (fig. 2A). 

Na carta sinótica de superfície das 00 UTC do dia 13/11, observa-se um sistema 

frontal com característica estacionária e ramo frio a leste da cidade do Rio de Janeiro, 

prosseguindo pelo Atlântico até uma área de baixa pressão relativa de 1004 hPa, loca-

lizada em 47°S/20°W (fig. 2B). 

Na carta sinótica de superfície da 00 UTC do dia 14/11, observam-se cavados entre 

o Paraguai e Rio Grande do Sul e sobre o sul da província de Buenos Aires (Argentina). 

Um Anticiclone pós-frontal com valor de 1020 hPa, centrado em torno de 35°S/32°W, 

começa a adquirir características da Alta Subtropical do Atlântico Sul - ASAS (fig. 2C). 

Na carta sinótica de superfície da 00 UTC do dia 15/11, observa-se a presença de 

uma Zona de Convergência de Umidade (ZCOU), atuando desde o sudoeste do Pará 

até o Estado do Rio de Janeiro e Oceano Atlântico Sul. Um cavado é observado sobre 

o Estado do Rio de Janeiro e Atlântico Sul. Sistemas frontais conectados são observa-

dos sobre o oceano Atlântico Sul em latitudes ao sul de 40°S (fig. 2D).

Nas imagens setorizadas de temperatura realçada no canal infravermelho do saté-

lite GOES – 13 da Região Sudeste observa-se intensa nebulosidade sobre o Estado do 

Rio de Janeiro (fig. 3), associado a um sistema frontal que chegou ao estado do Rio 

de Janeiro no dia 12/11. Esse sistema provocou acumulados de precipitação (fig. 3A), 

onde permaneceu até o dia 13/11 (fig. 3B). No dia 14/11 (fig. 3C) a nebulosidade, na 

área de estudo estava esparsa, no entanto, o solo encharcado, por conta dos acumula-

dos de precipitação que ocorreram nos dias anteriores, escorregou, provocando óbitos 

e destruições. Com a formação da ZCOU e com a presença do cavado, observa-se a 

densa nebulosidade na região (fig. 3D).

 

Campo de Precipitação Simulado pelo Modelo BRAMS 

Na fig. 4 observam-se a imagem de satélite setorizada para a região sudeste do 

Brasil e os campos de taxa de precipitação convectiva, simulada pelo BRAMS para 

alguns horários significativos em termos de precipitação observada e simulada.
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fig. 2 ‑ Cartas de Superfície do dia 12/11 (A), 13/11 (B), 14/11 (C) e do dia 15/11 (D).
Fig. 2 - Surface charts for 12 November (A), 13 November (B), 14 November (C) 

and 15 November (D).

A B

C D

De acordo com o noticiário regional por volta das 21 horas do sábado dia 12/11, 

as sirenes de alerta da Defesa Civil do Estado foram acionadas em vários bairros da 

cidade, alertando os moradores dos riscos de deslizamentos. A imagem de satélite 

da 00 UTC (2100 horas local) mostra a nebulosidade posicionada sobre o estado do 

Rio de Janeiro (conforme indicado no círculo da fig. 4A). A simulação do modelo 

BRAMS com as parametrizações de microfísica e radiação modificadas da 00 UTC 

(2100 horas local) indica que o modelo simulou a taxa de precipitação para a área 

de estudo em torno de 2,4 mm/h conforme mostra a legenda da fig. 4B.



324

Conforme mostra a fig. 5A, um forte núcleo convectivo (realçado na cor 

verde) está posicionado sobre o município de Petrópolis. Verifica-se que a co-

loração da nebulosidade dentro do círculo da imagem de satélite (fig. 5A) con-

firma a simulação do modelo na cor laranja para a cidade de Petrópolis com 

fig. 3 ‑ Imagens do satélite GOES-13 no canal Infravermelho, realçadas, para o período de 
00 UTC de 12/11 a 00 UTC de 15/11. Os círculos em preto mostram o Estado do Rio de 
Janeiro. O espectro de cores mostra nebulosidades com diferentes níveis de altura, aumen-
tando da direita para a esquerda. Os pontos na cor lilás representam nuvens com elevadas 

taxas de precipitação. 
Fig. 3 - Images from the GOES-13 satellite, in the infrared channel, highlighted, for the period 
from 00 UTC of 12 November to 00 UTC of 15 November. The black circles show the state of 
Rio de Janeiro. The colour spectrum shows cloudiness with different levels of height, increasing 

from right to left. The lilac dots represent clouds with high precipitation rates. 

A B

C D
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fig. 4 ‑ Imagem de Satélite GOES – 13 (A) 00 UTC do dia 13/11 e Chuva de Parametri-
zação de Microfísica – Grade 1 - (B) 00 UTC do dia 13/11.

Fig. 4 - Satellite image GOES-13 (A) 00 UTC on 13 November and rain microphysics param-
eterization - Grid 1 - (B) 00 UTC on 13 November.

fig. 5 - Imagem de Satélite GOES - 13 (A) 00 UTC do dia 15/11 e Chuva de 
Parametrização de Microfísica - Grade 1 - (B) 00 UTC do dia 15/11.

Fig. 5 - Satellite image GOES-13 (A) 00 UTC of the day 15 November and rain microphysics 
parameterization  - Grid 1 - (B) 00 UTC of the day 15 November.

precipitação entre 3 e 4 mm/h conforme legenda da fig. 5B. A chuva forte em 

Petrópolis ocorrida no dia 14/11, por volta das 21 horas local, no bairro Qui-

tandinha, provocou deslizamentos de terra, destruindo várias casas e vitimando 

alguns moradores.
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Campo de Precipitação Acumulada

Nas fig. 6 (A, B e C) verifica-se que a precipitação acumulada em 24 

horas, simulada pela Grade 1 do BRAMS, foi maior entre os dias 14/11 e 

15/11, confirmando o evento ocorrido na cidade de Petrópolis. Na fig. 6 (D), 

verifica-se que a precipitação acumulada em 72 horas variou entre 70 e 90 

mm na área de estudo. 

  fig. 6 ‑ Precipitação Acumulada – Grade 1, (A) no dia 12/11; (B) entre os dias 13/11 e 
14/11; (C) entre os dias 14/11 e 15/11; (D) total em 72 horas.

Fig. 6 - Accumulated rainfall - Grid 1, (A) on 12 November; (B) between 13 November and 
14 November; (C) between 11 November and 15 November; (D) total in 72 hours.
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Conclusão

O uso de modelos numéricos tem contribuído para a melhoria da previsão de 

eventos extremos que são um desafio para a meteorologia operacional. No estudo 

de caso analisado, as chuvas intensas que ocorreram na cidade de Petrópolis causada 

pela passagem de uma frente fria associada ao escoamento de umidade (ZCOU) 

em direção a Região Sudeste resultaram em enchentes e deslizamentos ocorridos no 

período analisado. O relevo da Região Serrana do Estado do Rio de Ja neiro também 

favoreceu a intensificação da atividade convectiva. 

O experimento realizado para a análise do ambiente sinótico e de mesoescala 

nos dias supracitados utilizando-se as parametrizações modificadas de microfísica 

de nuvens e de radiação do BRAMS apresentou resultados mais próximos do obser-

vado e confirmados pelas imagens do satélite GOES – 13 do canal temperatura de 

brilho de nuvem realçada.

A alteração mais significativa observada ocorreu com a utilização de uma 

distribuição de núcleos de condensação de tamanho maior (mais compatível 

com os núcleos de condensação típicos do ar sobre os oceanos) ao invés dos de 

tamanho menor, que ocorrem sobre o continente, utilizados como “padrão” 

do modelo. 

O BRAMS mostrou assim, que é um modelo de mesoescala robusto com poten-

cial para prever taxas de precipitações intensas e variáveis, provocadas pelo desloca-

mento de sistemas frontais intensos e associados a sistemas de baixas pressões com 

alterações nas parametrizações citadas. Além disso, o BRAMS também mostrou que 

pode ser usado como uma ferramenta de auxílio à previsão de precipitação extrema 

e no auxílio à tomada de decisão em áreas de risco.
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A publicação desta obra, além de satisfazer as naturais expectativas dos auto-

res que nela colaboraram, visou reunir e divulgar diferentes métodos de análise 

de riscos, através de estudos de caso, os quais, de uma forma genérica, passaram 

pela recolha de informação, pelo desenvolvimento de investigação científica, pela 

compilação de estratégias e, por vezes, pela emanação de orientações com vista à 

mitigação do risco estudado.

Ora, todos estes aspetos podem vir a ser de grande utilidade, tanto para os 

investigadores que queiram desenvolver trabalhos semelhantes, como, sobretudo, 

para as entidades governamentais e as autoridades de proteção civil que, em face do 

exposto, poderão sentir necessidade de, eventualmente, repensar e ajustar algumas 

linhas orientadoras das suas missões, bem como de reorganizar os seus planos de 

intervenção.

Por outro lado, os cidadãos comuns, porventura aqueles que estejam mais des-

pertos para a sua autoproteção, também poderão encontrar nesta obra informações 

úteis, que lhe permitem aprofundar os seus conhecimentos sobre diferentes aspetos 

da temática dos riscos. 

De facto, esta obra contempla vários desses aspetos, de que nos permitimos 

destacar, entre outros, os seguintes: 

•	 Metodologia de análise de riscos; 

•	 Caracterização de diferentes tipos de risco; 

•	 Diagnósticos, prognósticos e análises preventivas de catástrofes, enquanto 

plenas manifestações do risco; 

•	 Aplicação dos sistemas de informação geográfica à análise espacial e carto-

grafia de risco; 

•	 Modelos e software para previsão de ocorrências; 

•	 Planeamento de emergência;

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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•	 Educação para a redução do risco; 

•	 Gestão participativa de segurança geradora de mudança de mentalidades; 

•	 Atitudes de superação; 

•	 Auxílio à tomada de decisão; 

•	 Mecanismos de informação pública; 

•	 Sistemas de pré-aviso à população; 

•	 Conjugação da educação, do planeamento e da gestão de risco, como for-

ma de tornar as sociedades mais resilientes às manifestações de risco.

Certamente que uma leitura atenta permitirá encontrar muitos outros aspetos, 

além destes que foram dados como exemplo, e que se revelarão preciosos para 

todos aqueles que pretendem aumentar os seus conhecimentos sobre os riscos e 

as suas manifestações.
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